JAK DODAĆ URZĄDZENIE ZAUFANE

Korzystanie z urządzenia dodanego jako zaufane pozwala użytkownikowi bgk24 na szybkie, proste i bezpieczne
logowanie do systemu. Nie musi podczas logowania korzystać z tokena sprzętowego, tokena mobilnego czy
certyfikatu. Wystarczy logując się z urządzenia zaufanego podać identyfikator do logowania oraz hasło. Dodanie
urządzenia zaufanego możliwe jest również w przypadku kiedy kilku użytkowników jednej firmy korzysta z tego
samego komputera i przeglądarki.

Podczas logowania do bgk24 wykorzystywana jest tzw. Metoda Device Fingerprinting (DFP). Bada ona określone
cechy urządzenia (komputera/ przeglądarki) w celu identyfikacji poszczególnych użytkowników. Cechy te pozwalają
potwierdzić, że jest to urządzenie, z którego logował się już użytkownik. Badane cechy urządzenia mogą obejmować
m.in.: nazwę przeglądarki, jej typ i typ jej sinika, wersje przeglądarki, nazwę i wersję systemu operacyjnego,
rozdzielczość ekranu, liczbę bitów na jeden piksel ekranu, liczbę wątków CPU, zapisane pliki cookies. Urządzenie
sprawdzone tą metodą i zapisane jako urządzenie zaufane jest elementem silnego uwierzytelnienia (SCA).
Ważność urządzenia zaufanego wynosi 90 dni. Oznacza to, że po upływie tego czasu konieczna będzie jego ponowna
rejestracja. Ponadto każda zmiana badanych cech (np. wyczyszczenie plików cookies, logowanie na innej
przeglądarce czy zmiana nazwy identyfikatora własnego) spowoduje, że urządzenie z którego loguje się użytkownik
nie zostanie rozpoznane jako zaufane i w tym przypadku również konieczna będzie jego ponowna rejestracja.
Urządzenie może zostać dodane do zaufanych w trakcie lub po zalogowaniu do systemu.
DODAWANIE URZĄDZENIA ZAUFANEGO PODCZAS LOGOWANIA
1. Użytkownik na ekranie logowania wpisuje identyfikator do logowania, hasło oraz podaje kod/ PIN z urządzenia
do autoryzacji (tokena sprzętowego/ mobilnego, certyfikatu).
2. Na kolejnym ekranie prezentowany jest komunikat Zalogowałeś się z nowej przeglądarki/ urządzenia. Czy chcesz
dodać nowe urządzenie zaufane? oraz trzy opcje do wyboru:




Dodaj – rozpoczyna proces dodawania urządzenia zaufanego,
Nie teraz – pozwala na zalogowanie się do systemu bez dodawania urządzenia do zaufanych. Komunikat
pojawi się ponownie przy kolejnym logowaniu,
Nie pytaj więcej – wybranie tej opcji spowoduje, że komunikat informujący o możliwości dodania
urządzenia zaufanego nie będzie się już pokazywał podczas logowania. Przywrócenie prezentacji
komunikatu będzie możliwe po zalogowaniu w opcji Ustawienia (ikona koła zębatego) -> Urządzenia
zaufane.
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3. Użytkownik wybiera opcję Dodaj. Zostaje zalogowany do systemu i ma prezentowany ekran Rejestracja
urządzenia zaufanego.
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4. W polu Nazwa urządzenia zaufanego użytkownik wpisuje nazwę dla dodawanego urządzenia i klika Dalej.

Nazwa dla urządzenia powinna być unikalna. Jeżeli użytkownik ma już dodaną jako urządzenie zaufane inną
przeglądarkę nie może dla nowego urządzenia zaufanego wpisać takiej samej nazwy – w takim przypadku system
zaprezentuje komunikat.

5. Na kolejnym ekranie użytkownik klika na przycisk Podpisz.
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6. Zaprezentowany zostanie ekran autoryzacji operacji, na którym użytkownik zatwierdza operację dodania
urządzenia zaufanego.

7. Po poprawnym wykonaniu autoryzacji urządzenie zostaje dodane jako zaufane, a użytkownikowi prezentowany
jest ekran Urządzenia zaufane, na którym widnieje dodane urządzenie.
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8. Przy kolejnym logowaniu użytkownik wpisuje już tylko swój identyfikator do logowania oraz hasło.

Jeżeli użytkownik będzie logował się z innej przeglądarki, która nie była dodana wcześniej jako urządzenie zaufane
albo zmienione zostaną badane przez system cechy (np. klient wyczyścił pliki cookies) albo ustawiony/ zmieniony
został identyfikator własny (którego klient używa do logowania) – system ponownie zaprezentuje ekran dodawania
urządzenia zaufanego podczas logowania.

ZARZĄDZANIE URZĄDZENIAMI ZAUFANYMI

Użytkownik po zalogowaniu do bgk24 może zarządzać listą urządzeń zaufanych tzn. zablokować urządzenie zaufane
lub dodać nowe.
Może również włączyć/ wyłączyć możliwość logowania urządzeniem zaufanym oraz włączyć/ wyłączyć prezentację
ekranu dodawania urządzenia zaufanego podczas logowania do systemu.

1. Aby przejść do ekranu Urządzenia zaufane użytkownik wybiera opcję Ustawienia (ikona koła zębatego), a
następnie w bocznym menu opcję Urządzenia zaufane.
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Na ekranie prezentowana jest lista urządzeń zaufanych użytkownika. Na liście dostępne są informacje o nazwie
urządzenia, dacie jego dodania, dacie zablokowania, dane osoby blokującej urządzenie oraz akcja Zablokuj.
Jeżeli użytkownik użyje akcji Zablokuj zablokuje urządzenie zaufane (nie będzie możliwości jego odblokowania).
Chcąc korzystać ponownie z możliwości uproszczonego logowania na urządzeniu zaufanym powinien ponownie
dodać urządzenie, z którego się loguje do zaufanych.
Jeżeli użytkownik chce wyświetlić zablokowane urządzenia powinien zaznaczyć checkbox przy opcji Pokaż
zablokowane urządzenia zaufane.
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2. Na ekranie prezentowane są również opcje: Wymagaj użycia tokena lub certyfikatu do logowania oraz
Wyłącz dodawanie urządzeń zaufanych.



Wymagaj użycia tokena lub certyfikatu do logowania– zaznaczenie tej opcji powoduje wyłączenie
możliwości logowania urządzeniem zaufanym i przywraca konieczność użycia podczas logowania:
tokena sprzętowego/ mobilnego albo certyfikatu.

Zaznaczenie tej opcji nie blokuje dodanych

wcześniej urządzeń zaufanych.
Po jej odznaczeniu użytkownik ponownie zaloguje się podając tylko identyfikator do logowania oraz
hasło (nie musi od nowa rejestrować urządzenia zaufanego).


Wyłącz dodawanie urządzeń zaufanych – zaznaczenie tej opcji powoduje, że podczas logowania nie
jest prezentowany ekran z możliwością dodania urządzenia zaufanego. Opcja jest również
automatycznie zaznaczana gdy użytkownik podczas logowania wybierze opcję Nie pytaj więcej.
Odznaczenie tej opcji spowoduje ponowne wyświetlanie ekranu dodawania urządzenia zaufanego
podczas logowania.

DODAWANIE URZĄDZENIA ZAUFANEGO W SYSTEMIE (PO ZALOGOWANIU)

Jeżeli użytkownik nie dodał urządzenia do zaufanych w trakcie logowania (wybrał opcję Nie teraz albo Nie pytaj
więcej) może to zrobić po zalogowaniu w opcji Ustawienia (Ikona koła zębatego) -> Urządzenia zaufane.
Aby dodać urządzenie zaufane należy kliknąć na przycisk Dodaj urządzenie.
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Użytkownikowi zostanie zaprezentowany ekran dodawania urządzenia zaufanego, na którym powinien wpisać
nazwę dla urządzenia zaufanego,

a następnie na kolejnym ekranie zautoryzować operację (np. tokenem sprzętowym).

Dodane urządzenie zostanie zaprezentowane na liście urządzeń zaufanych.

Przy kolejnym logowaniu na urządzeniu zaufanym użytkownik wpisuje już tylko swój identyfikator do
logowania oraz hasło.
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HISTORIA KORZYSTANIA Z SYSTEMU – INFORMACJE O LOGOWANIU

Informacje dotyczące logowania za pomocą urządzenia zaufanego zapisywane są w historii korzystania z systemu
(HKS) w opcji Ustawienia -> Historia korzystania z systemu -> przejście do szczegółów akcji związanej z logowaniem
Poprawne logowanie do systemu.
W szczegółach akcji prezentowana jest informacja czy logowanie nastąpiło z urządzenia zaufanego TAK (jeśli nie
prezentowana

opcja

NIE)

oraz

prezentowana

jest

nazwa

urządzenia

zaufanego,

z którego nastąpiło zalogowanie do systemu.
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